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6-8.05. 2020 – W MAJU CZCIMY MARYJĘ - SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!!
Dziś zacznę od wierszyka ,, Dla Maryi Bożej Matki – kwitną w maju wszystkie kwiatki” Teraz mamy
piękny miesiąc maj. Jest coraz cieplej . Zielenią się i kwitną drzewa, krzewy, łąki i trawniki. W ogrodach jest
coraz więcej kwiatów, Jest pięknie !!!W całym roku który ma 12 miesięcy , - najpiękniejszy jest miesiąc maj.
Ostatnio opowiadałam wam o Maryi Matce Jezusa . Wiecie też że Pan Jezus z miłości do nas oddał nie
tylko życie, ale i swoją ukochaną mamę. Powiedział żeby była i naszą mamą. Maryja teraz jest w Niebie a
my- ,,Oprócz jednej naszej mamy , mamy drugą Matkę, w Niebie, i Ją też bardzo kochamy!!! Ona modli
się za ciebie” ( ale nie zamiast ciebie).
Od wieków ludzie bardzo Ją kochają i modlą się za Jej pośrednictwem. Powstało bardzo dużo modlitw,
aktów powierzenia się Jej opiece, pieśni i litanii ( rodzaj modlitwy ). Maryi Matce Bożej i - naszej,
poświęcono najpiękniejszy miesiąc – maj. W maju na całym świecie ludzie przez wspominanie życia Maryi,
modlitwę i śpiewy, wielbią Ją, dziękują i proszą o opiekę i pomoc. Szczególnie w Polsce każdego majowego
dnia odprawiane jest Nabożeństwo Majowe na którym śpiewa się Litanię Loretańską. W tej litanii nazywa
się Maryję różnymi imionami : Matko Kościoła, Matko najmilsza, Stolico mądrości, Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzeszników , Królowo Rodzin, Królowo Polski! Nazwań test bardzo dużo, a po każdym z nich
prosimy – módl się za nami. Proszę was byście jedno dobrze zapamiętali- Uzdrowienie chorych – módl się
za nami! Proszę powtórzcie to teraz trzy razy. Dlaczego ? otóż moja babcia, jak byłam taka jak wy teraz,
nauczyła mnie tego i prosiła bym zawsze odmawiała tą krótką modlitwę gdy tylko usłyszę , lub zobaczę że
jedzie karetka pogotowia ratunkowego. Od tego czasu minęło już prawie 70 lat ,a ja tak robie do dziś. To
nasze westchnienie do Matki Bożej , bardzo chorym pomaga. A oddać potrzebującym swoją modlitwę to
bardzo piękny uczynek. I dlatego ja, teraz też was o to proszę , zapamiętajcie to westchnienie i proście
Maryję o pomoc dla innych.
Jeszcze chciałam się z wami czymś podzielić. Jak urosłam to bardzo chciałam zostać nauczycielem. I
zostałam nim. Pracując w szkole spotkałam się z wieloma trudnymi sytuacjami. Dużo się uczyłam i
przygotowywałam do pracy. Chciałam być bardzo , ale to bardzo, dobrym nauczycielem dla wszystkich
dzieci jakie spotkam i prowadzić najciekawsze zajęcia. Ale jak tego dokonać? Sami wiecie jak to w grupie
bywa, ktoś jest niegrzeczny, bo inaczej nie umie, ktoś jest zdenerwowany, ktoś się źle czuje, ktoś tęskni za
mamą itp. Pewnego dnia przyszła mi do głowy taka myśl żeby poprosić w jakiejś krótkiej modlitwie, Maryję
o pomoc. Od tego czasu zawsze jak wchodziłam do szkoły , a teraz do przedszkola, mówię cichutko, albo w
myślach- Stolico mądrości- módl się za nami! Tak robię od wielu, wielu lat i bardzo mi to pomaga. Wiem
że lubicie religie – a ja lubię was !!!!!!!!!!!Bardzo!!! Dlaczego dzielę się z wami tym doświadczeniem ?
niedługo idziecie do szkoły. Tam na pewno będzie bardzo fajnie. Bardzo chciałaby namówić was byście za
każdym przekroczeniem progu szkoły westchnęli – Stolico Mądrości- módl się za nami! Mówcie to zawsze
czy w szkole będzie bardzo dobrze , czy trochę gorzej. Matka Boża dotyka i wspiera każdego z nas.
Zadanie: wysłuchaj wybranej na You Tubie pieśni o Matce Bożej :- ,, Chwalcie łąki umajone” oraz ,,Była
cicha i piękna jak wiosna „ Kto lubi może posłuchać więcej bo pieśni tych jest bardzo dużo.
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